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Openbaar verslag  
algemeen bestuur 

           30 mei 2018  
  
 ___________________________________________________________________________________  
 
Aanwezig: P.I. Broertjes  (burgemeester Hilversum) 

J.N. de Zwart-Bloch (burgemeester Blaricum) 
S.K. Heldoorn  (wnd. burgemeester Huizen) 
R. Kruisinga   (wnd. burgemeester van Laren) 
B.J. van Bochove   (wnd. burgemeester van Weesp) 
H.M.W. ter Heegde (burgemeester van Gooise Meren) 
F. Ossel   (wnd. burgemeester Wijdemeren) 
P.J.T.M. Hagenaars  (regionaal militair commandant Noord) 
J.W. Kradolfer  (reserve luitenant-kolonel) 
G.M. van den Top  (dijkgraaf Hoogheemraadschap Amstel, G&V) 
 

Adviseurs: J.A. van der Zwan  (commandant BGV/directeur VRGV)  
D. van Baarle  (plv. commandant BGV/ directeur bedrijfsvoering BGV) 

  R. Stumpel   (directeur publieke gezondheid) 
  J. van Renswoude (politie Midden Nederland) 

R. van Treeck  (provincie) 
P. Kok   (ministerie van V&J) 
L. Ouwerling  (bestuursadviseur, verslag) 

 
Afwezig: M. Polder   (directeur bevolkingszorg) 
 

 ___________________________________________________________________________________  
1. Opening en vaststelling agenda  
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.  
Mevrouw Polder heeft zich afgemeld.  
 
Algemeen 
2a. Vaststellen openbaar verslag vergadering d.d. 28 maart 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Er wordt afgesproken dat de heer Van Bochove deelneemt aan het gesprek over de drieslag met de 
voorzitters en plaatsvervangers van de VRU en VR Flevoland i.p.v. mevrouw De Zwart-Bloch, dit 
i.v.m. zijn deelname aan de stuurgroep oefenterrein.  
 
2b. Bijwerken actiepuntenlijst 
Het bestuur neemt kennis van de actiepuntenlijst.  
De eerste training crisisbeheersing voor de loco’s heeft plaatsgevonden, binnenkort volgt er nog een 
training.  
Er wordt een gesprek gepland over het aantal te leveren boten i.h.k.v. de landelijke reddingsvloot.  
 
3. Mededelingen  
 Landelijk onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid vakbekwaamheid crisisfunctionarissen 
De heer Stumpel licht toe dat de Inspectie een landelijk onderzoek start naar de vakbekwaamheid van 
crisisfunctionarissen. Het onderzoek bestaat uit een aantal stappen en heeft een doorlooptijd van on-
geveer anderhalf jaar.  
 Piket bevolkingszorg 
Burgemeester Ter Heegde geeft aan dat de piketten van bevolkingszorg niet voldoende worden ge-
vuld en dat onderbezetting dreigt voor een aantal functies. De gemeenten Weesp en Blaricum leveren 
voldoende medewerkers, de overige gemeenten moeten er allemaal nog 1 leveren. Er zal een schrif-
telijk verzoek volgen om hier extra moeite voor te doen.  
 Stand van zaken ontmanteling oefenterrein Crailo 
De heer Van Baarle licht toe dat er wordt uitgegaan bij de ontmanteling van oefenterrein Crailo dat er 
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wordt gestopt met externe oefeningen op het Crailo terrein per 1 januari 2019, voor het eigen perso-
neel  wordt gestopt met oefenen per 1 juli 2019.   
 Zomerrooster 2018 brandweer Gooi en Vechtstreek 
De heer Van der Zwan licht toe dat er vorige week een mail is verstuurd over het zomerrooster voor 
de brandweer Gooi en Vechtstreek. In de zomer is er sprake van personeel schaarste op de vrijwil-
ligersposten. Daarom zullen er tijdens de zomerperiode tijdelijk 2 TS2-en worden ingezet, zo kan dag-
dienstpersoneel over de posten worden verdeeld.  
 

Meningsvormend 

4. Bestuurlijke richting Brandrisicoprofiel en Dekkingsplan 

Mevrouw De Zwart-Bloch verzorgt een inleiding op de presentatie van de heer Van der Meer. Het hui-
dige brandrisicoprofiel en dekkingsplan zijn vastgesteld in 2012/2013 en behoeven actualisatie. In de 
presentatie zal richting worden gevraagd voor de verdere uitwerking van deze producten. Het doel is 
het brandrisicoprofiel in het bestuur van juli vast te stellen en het ontwerp dekkingsplan in het bestuur 
van oktober.  
De heer Van der Meer licht toe dat hij graag de discussie wil hebben en dat de slides ter ondersteu-
ning zijn. Hij wil vijf kernthema’s bespreken en wat wordt opgehaald zal worden verwerkt in de plan-
vorming.  
Vorige week is het rapport van de Inspectie openbaar geworden. In de wet staan normtijden, die niet 
haalbaar en realistisch zijn. Het land is gevraagd om te kijken naar een realistischer beeld. De Inspec-
tie geeft aan dat we de  meerwaarde van uitruk op maat beter moeten laten zien, de opkomsttijden 
moeten meten van de hele eenheid en er een verminderde beschikbaarheid is van brandweerperso-
neel op de dag.  
De heer Ter Heegde informeert waarom er niet wordt gewerkt met kazernering. De heer  Van der 
Zwan geeft aan dat ook in onze regio wordt gewerkt met piketten. Inmiddels hebben we ook de be-
schikking over een beschikbaarheidssysteem. Zo kan de postcommandant zien of er voldoende men-
sen zijn binnen de gemeente t.b.v. de post.  
De voorzitter geeft aan dat landelijk alleen Haaglanden de wettelijke normtijden haalt. De Inspectie 
geeft echter geen oplossing. De heer van der Meer licht toe dat Brandweer Nederland naar een nieuw 
systeem toe wil, maar dat dat wel moet worden onderbouwd met data.  
De heer Van der Meer licht toe dat bij het landelijk project Rembrandt men wil overgaan van objectge-
richte opkomsttijden naar gebiedsgerichte opkomsttijden. Zijn voorstel is om in het nieuwe dekkings-
plan alvast te gaan voorsorteren op gebiedsgerichte opkomsttijden. Op risico objecten waar je niet op 
tijd kunt zijn, kan je door middel van brandveilig leven activiteiten maatregelen nemen. De heer Van 
Renswoude constateert dat er sprake is van een intensivering van de preventie. De heer Ter Heegde 
geeft aan dat je voor sommige objecten dus wel preventief objectgericht gaat inzetten. De heer Ossel 
waarschuwt uit te kijken voor een systeem op een systeem, hou het zo eenvoudig mogelijk met maat-
werk op specifieke onderdelen. Uitgangspunt wordt gebiedsgericht, met preventief maatwerk op on-
derdelen.  
De heer Van der Meer gaat verder met het onderdeel brandveilig leven. We gaan nog meer werk ma-
ken van wijkgerichte brandveilig leven initiatieven. De heer Ossel gelooft in brandveilig leven, de kwali-
teit van de uitvoering blijft echter lastig. Het is vaak nog iets wat je erbij doet, probleem-georiënteerd, 
bv. met ouderen of het opbreken van wegen. De heer Heldoorn informeert naar campagnes op scho-
len, doen we dat in deze regio ook? De heer Van der Meer antwoordt bevestigend. We communiceren 
soms te weinig over onze brandveilig leven initiatieven. Brandveilig leven wordt meegenomen in de 
planvorming.  
De heer Van der Meer geeft aan dat we momenteel uitrukken met een TS2 en een TS flex. Het voor-
stel is om op sommige incidenten op maat uit te rukken met bv.  alleen een TS2 of een TS4. De heer 
Van der Zwan geeft aan dat landelijk 22 van de 25 regio’s een vorm hebben van uitruk op maat. Het 
wordt een soort landelijke maat. Het bestuur geeft aan dit vooral verder te willen invoeren. 
De heer Van der Zwan meldt dat we ook gaan kijken naar de tijden in de week waarop er incidenten 
gebeuren. Mogelijk kunnen we daarmee in de toekomst gaan voorspellen waar  en wanneer inciden-
ten voorkomen en daarop gaan inspelen.  
M.b.t. bestuurlijke verantwoording, we gaan voortaan onze voertuigen meten op zowel de voor- als de 
en achterwielen. Ook willen we meer het effect gaan meten en rapporteren. Mevrouw De Zwart-Bloch 
geeft aan dat politiek altijd wordt gevraagd om de opkomsttijden. Hoe kunnen we de raden daar op 
een goede manier in meenemen. Daarmee loop je ook een risico dat we alleen daarop gaan sturen. 
De heer Van der Meer geeft aan dat we op zoek zijn naar een bepaalde dynamiek in het dekkings-
plan. De heer Van der Zwan vult aan dat het dekkingsplan een bestuurlijke verantwoordelijkheid is, is 
er ook ruimte om te gaan schakelen naast een vaste basis. De heer Van Bochove wil dit overlaten aan 
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de professie. Uiteraard moet het bestuur wel geïnformeerd worden over verschuivingen. De basis is 
een regionaal dekkingsplan. 
De heer Van der Meer zegt toe de opgehaalde richting te gaan verwerken in het brandrisicoprofiel en 
het dekkingsplan.  
 
De heer Heldoorn informeert hoe de raden bij dit traject worden betrokken. Hij stelt voor dit ook op te 
nemen in de raadsinformatiebrief. Het dekkingsplan maakt onderdeel uit van het beleidsplan en voor 
vaststelling van het beleidsplan moet de burgemeester hierover overleggen met zijn gemeenteraad. 
Het voorstel is dan ook om over het dekkingsplan overleg te hebben met de raad. Het brandrisicopro-
fiel wordt hierbij ook meegenomen. Afgesproken wordt in het najaar ook een raadsinformatiebijeen-
komst te plannen t.b.v. dit onderwerp. Ook wordt het onderwerp geagendeerd voor de werkgroep ge-
meenteraden veiligheidsregio.  
 
Mevrouw Cransveld geeft een toelichting op het persbeeld n.a.v. het uitkomen van  het Inspectierap-
port. Direct na openbaarmaking is het rapport met een persbericht naar de burgemeesters verstuurd.  
Er is landelijk wel enige aandacht geweest voor het rapport en dat ging met name over de opkomsttij-
den. Het persbericht heeft bij de lokale media geen vragen opgeroepen. Mogelijk doordat we enkele 
weken ervoor in de media al aandacht hebben besteed aan de doorontwikkelingen repressie en er an-
dere zaken waren die aandacht vroegen. Wel was er een bericht van NH nieuws, waar de VBV het 
woord kreeg. Daar hebben we als regio niet actief op gereageerd. De voorzitter vond de beeldvorming 
toch wat negatief. Hij wil bij het dekkingsplan opnieuw de pers gaan zoeken. Mevrouw De Zwart-Bloch 
vult aan dat we de voorbereiding goed op orde hadden en dat we proactief niet meer hadden kunnen 
doen.  
 

Besluitvormend 

5. Aankoop kazerne Loosdrecht 

Het algemeen bestuur besluit: 
 In te stemmen met de aankoop van de kazerne Loosdrecht door de veiligheidsregio conform bij-

gevoegde koopovereenkomst 
 In te stemmen met het aantrekken van een langlopende geldlening (30 jaar) bij de Bank Neder-

landse Gemeenten voor de aankoop van de kazerne  
 

6. Herziene bijdrage per gemeente 2018 

Het algemeen bestuur besluit: 
 Kennisnemen van de ingediende zienswijze van de gemeenten; 
 In te stemmen met de herziene bijdrage per gemeente programmabegroting 2018 
 

7. Uitwerkingskader meldkamer 

Het algemeen bestuur besluit: 
 Kennis te nemen van het Uitwerkingskader Meldkamer. 
 In te stemmen met het voorliggende Uitwerkingskader Meldkamer en de hierbij horende financiële 

consequenties.  
 De voorzitter van het Veiligheidsberaad in kennis te stellen van het genomen besluit.  
 
Informerend 
8. Pilot registreren niet- en verminderd zelfredzamen 

Mevrouw Polder en de heer Jore geven een presentatie over de pilot registeren niet en verminderd 
zelfredzamen uitgevoerd in de gemeenten Huizen, Laren en Blaricum.  
Aanleiding voor deze pilot was een RBT oefening in december 2016 op het thema wateroverlast en 
overstromingen. Van deze oefening is een evaluatie gemaakt en één van de aanbevelingen is: de koude 
fase dient benut te worden voor het in kaart brengen van niet of verminderd zelfredzamen. Vanuit Be-
volkingszorg is dit opgepakt. Uit de uitgevoerde benchmark kwam naar voren dat alleen lokaal actuele 
informatie kan worden gegeven op het gebied van niet en verminderd zelfredzamen. Het bestuur heeft 
besloten dit thema verder niet regionaal op te pakken. Wel is er besloten een pilot uit te voeren of het 
mogelijk was om in beeld te brengen wat de mogelijkheden en beperkingen zijn omtrent het leveren van 
gemeentelijke informatie afkomstig uit het sociaal domein over niet en verminderd zelfredzamen ten 
tijde van een crisis of ramp.  
De heer Jore licht toe dat de WMO registratie niet aan sluit op de registratie van de rampenbestrijding. 
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Daarnaast moest worden bepaald wat relevante categorieën dienstverlening waren voor een moge-
lijke ramp. De postcodes moesten handmatig worden ingevoerd. Bij een flitsramp heb je hiervoor te 
weinig tijd, er is namelijk tijd nodig voor de uitvoering. Bij bv. langdurige stroomuitval kan je dit sys-
teem wel gebruiken.  
Mevrouw Polder geeft aan dat er wel een aantal randvoorwaarden zitten aan het kunnen genereren 
en gebruiken van de gegevens, zo is er een softwareprogramma nodig en iemand die het systeem 
kan bedienen, vooraf moeten duidelijk criteria worden gedefinieerd en er moet worden geborgd hoe 
informatie wordt gedeeld en met wie. Ook zijn er een aantal beperkingen, zo is de lijst is niet actueel 
en nooit volledig, niet geschikt voor flitsrampen en komen er zoveel mensen in beeld, die nooit alle-
maal tegelijk hulp kunt verlenen. Verwachting management is noodzakelijk.  
Het bestuur wordt gevraagd of de burgemeesters lokaal met dit thema aan de slag willen. Het komt 
waarschijnlijk zeer weinig voor en er moet behoorlijk wat voor worden geregeld. Ga je bv. in de risico-
communicatie investeren. Je kan het over overlaten aan de veerkracht en improvisatie. 
De heer Jore informeert of deze presentatie kan worden gedeeld in een landelijke werkgroep, dat is 
akkoord.  
De voorzitter informeert of er ook is gesproken met niet en verminderd zelfdredzamen. Mevrouw Pol-
der licht dat dat landelijk wel is gebeurd en dat blijkt dat die vaak meer hebben geregeld dan de zelf-
redzamen. 
De heer Van Bochove wil de verwachtingen temperen. Er zijn ook veel mensen niet in beeld. Bewust-
wording voor mensen in de organisatie is van groot belang. Hij verzoekt bevolkingszorg om de aange-
boden regionale bijeenkomst te organiseren om het onderwerp onder de aandacht te brengen en het 
onderwerp bespreekbaar te maken in de Kring van gemeentesecretarissen.  
Mevrouw De Zwart-Bloch geeft aan dat dit onderwerp landelijk in de bestuurlijke advies commissies 
ook wordt besproken. Daar is het beeld verdeeld. Veel collega’s koersen op zelfredzaamheid, aange-
zien we veel ook niet kunnen waarmaken.  
De heer Heldoorn vindt bewustwording belangrijk, gezamenlijk kunnen medewerkers vanuit het soci-
aal domein hierin veel betekenen. Gebiedsteams kunnen een beter inzicht geven in de aard van de 
hulpbehoevendheid. 
De heer Van den Top bedankt voor het oppakken van het initiatief, hij heeft met interesse kennis ge-
nomen van de pilot en de presentatie. Hierdoor kan je in ieder geval aantonen dat je met dit onder-
werp bezig bent geweest en hebt gewerkt aan de voorbereiding. 
De voorzitter concludeert dat bevolkingszorg wordt gevraagd om een regionale bijeenkomst te organi-
seren voor het sociaal domein om het onderwerp onder de aandacht te brengen en het onderwerp be-
spreekbaar te maken in de Kring van gemeentesecretarissen. Daarna kunnen gemeenten dit zelf ver-
der oppakken. 
Mevrouw Polder zegt toe een terugkoppeling te geven van de bijeenkomst met medewerkers sociaal 
domein in het bestuur.  
De heer Ter Heegde geeft aan dat een bewustwordingscampagne voor zelfredzaamheid mogelijk lan-
delijk kan worden opgepakt.  
 

Het algemeen bestuur neemt kennis van: 

9. Staat van de infectieziekten Gooi en Vechtstreek, 1e kwartaal 2018 

De heer Stumpel meldt dat we een opmerkelijk griepseizoen achter de rug hebben, waarin men aan-
liep tegen de grenzen van de zorgcapaciteit. Er zullen plannen worden gemaakt om dit te ondervan-
gen, bv. door het vaccineren van personeel en het uitstellen van ingrepen.  
10. Besluit toekomst gemeente Weesp 

De heer Van Bochove licht toe dat Weesp ernaar streeft om per 1 april 2019 ambtelijk te zijn gefu-
seerd. De bestuurlijke fusie is uiterlijk in 2026. De gemeente Weesp blijft vooralsnog in de gemeen-
schappelijke regelingen participeren.  
11. Brief VBV aan Inspectie J&V, inzake uitruk op maat d.d. 1 mei 2018 en mail aankondiging 

validerend inspectieonderzoek naar een brand in Weesp d.d. 9 mei 2018 

 
12. Communicatie 

De raadsinformatiebrief wordt geactualiseerd n.a.v. besluitvorming vandaag. 

 

13. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen punten voor de rondvraag.  
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 


